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POLITIK FÖR EN HÄLSOFRÄMJANDE, EFFEKTIV, JÄMLIK OCH MODERN HÄLSO-OCH SJUKVÅRD
Miljöpartiet vill göra stora satsningar som kan bidra till att förebygga ohälsa samt skapa
förutsättningar till en bra och fungerande sjukvård som kan hjälpa alla människor utan
onödig fördröjning när man har något vårdbehov eller har drabbats av sjukdom.
Vi prioriterar därför förebyggande insatser som är hälsoinriktade även om vinsten i hälsa inte
är omedelbart synlig. På sikt anser vi att det även finns en ekonomisk vinst att göra för
samhället när färre blir sjuka och får en adekvat vård i tid. Vi tror att det behövs stora
satsningar och betydande förändringar-förbättringar för att täcka det klart ökade resurs- och
vårdbehovet. För att uppnå detta tycker vi att staten bör ta mycket större ansvar.
Dagens vård är inte anpassad till de ökade vårdbehoven i samhället och efter de grupper
som använder och behöver vården mest, nämligen de äldre, kroniskt sjuka och andra svaga
grupper i samhället. Vi vill förändra detta och se till att samordningen kring dessa stora
patientgrupper prioriteras och förbättras betydligt.
Miljöpartiet vill fortsätta att utveckla vården så att den blir mer rättvis och jämlik för alla
grupper i samhället. Det ska bara vara medicinska behov och inget annat som avgör vilka
insatser och vilken vård man får.
För att åstadkomma detta anser vi att medborgarna måste få ett större inflytande, både
genom sina förtroendevalda och direkt genom adekvata återkommande kontakter och
möten med landstinget som får se till att ordna med bra förutsättningar till dialog och
samverkan. Ansvarskrav av förtroendevalda gällande sina uppdrag, företaganden, löften
mm anser vi är en mycket viktig faktor.
En annan mycket viktig pusselbit är att vi tänker skapa mycket bättre förutsättningar för
personalen i vår strävan att göra vården bättre. Personalen vill patientens bästa men måste
få goda möjligheter att styra och planera sitt arbete, få möjligheter att utveckla sin
skicklighet och kompetens samt ordna en bra arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning som
leder till positiv arbetsanda, nöjdhet och entusiasm som i sin tur leder till bästa vårdkvalitet.

